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1. Inleiding 

 

De vereniging roept conform artikel 18 van de statuten tenminste éénmaal per jaar en wel uiterlijk in 

de maand maart een Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen, waarin o.m.:  
 

- Het bestuur verslag uitbrengt over de gang van zaken van de vereniging en het door haar in het 

afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid; 

- De penningmeester verslag uitbrengt over het financieel beheer in het afgelopen 

verenigingsjaar en de geldelijke omstandigheden der vereniging; 

- De activiteiten en de begroting voor het komende verenigingsjaar worden vastgesteld; 

 

Ter voldoening aan deze verplichting, presenteren wij u hierbij het jaarverslag 2019, waarin het 

verslag van het bestuur en de penningmeester zijn opgenomen.  

 

De COVID-19 pandemie die de wereld vanaf het begin van 2020 in haar greep heeft, heeft in 

ernstige beperkingen in sociale contacten geresulteerd. Een hiervan is het verbod op 

samenscholingen en bijeenkomsten van grote groepen. Hierdoor is het ons niet gelukt, conform de 

Statuten, de ALV uiterlijk maart 2020 te houden. Ook onze Vereniging moest gehoor geven aan dit 

verbod, wat ook resulteerde in het verdagen van de ALV naar 23 december 2021. 

 
 

2. Bestuurssamenstelling 
 

Op de gehouden ALV van 29 maart 2019 stelden de leden mw. Sadhana Raghoebarsing en dhr. 

John Ramdat Tewarie zich niet herkiesbaar. Volgens het rooster van aftreden was de beurt van 

mw. Naomi Blijd om af te treden. Zij stelde zich direct herkiesbaar. Op voordracht van het bestuur 

werden mw. Peggyta Bruinhart en dhr. Swami Girdhari door de ALV bij acclamatie toegelaten tot 

het nieuwe bestuur. Ook gaf de vergadering goedkeuring aan dit nieuwe bestuur om zich te laten 

bijstaan door mw. Lunice Heuvel, dhr. John Goedschalk en dhr. Reguillo Hira. Het bestuur voor het 

verenigingsjaar 2019 zag er derhalve als volgt uit: 
 

Winston Ramautarsing - Voorzitter 

Swami Girdhari  - Ondervoorzitter 

Steven Debipersad  - Secretaris 

Naomi Bljd   - Penningmeester 

Peggyta Bruinhart  - Commissaris 
 
 

 

3. Verslag van het Bestuur 
 

Hoe goed hebben we het als land gedaan in 2019? 

Het Bruto Binnenlands Product is naar schatting wederom licht gegroeid met 2,6%. Per capita is 

dat 1,3%. Hoewel het positief is ligt dit toch nog te laag omdat bij dit tempo het meer dan 7 jaar zal 

duren alvorens we weer op het welvaartspeil komen van 2014. Met een inflatie van  

onder de 5% zitten we wel op het goede spoor. De Goud & deviezenreserves zijn, na een toename 

in de eerste helft van 2019 van US$ 581 naar US$ 713, wederom afgenomen naar USD 661 
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miljoen per ultimo november 2019. Dit per saldo positief resultaat geeft een vertekend beeld 

aangezien een helaas nog “onbekend deel” hiervan betreft de vreemde valutareserves van 

burgers bij banken die in 2019 grotendeels bij de CBvS zijn ondergebracht. De zuivere reserve van 

de CBvS, nodig voor interventies is dus veel lager dan het officieel opgegeven cijfer. Alleen 

transparantie en eerlijke informatieverschaffing schept vertrouwen. Ironisch genoeg blijkt dat de 

moederbank, die van alle financiële instellingen goedgekeurde jaarverslagen eist, zelf sinds 2014 

geen jaarverslagen meer heeft gepubliceerd. Naast het feit dat het een wettelijke verplichting is 

heeft de ex-Governor in maar liefst 3 meetings aan het VES-bestuur deze publicaties toegezegd. 

Drie maanden geleden is zelfs beloofd dat het binnen 2 weken zou geschieden. Zo wordt de 

geloofwaardigheid van zo een belangrijk instituut van binnenuit ondergraven.  
 

Wisselkoersontwikkelingen in 2019 

Hoewel de officiële wisselkoers van de CBvS constant is gehouden zijn er structureel nieuwe  

(deel)koersen toegestaan, gestimuleerd en zelfs actief gepropageerd waardoor er meerdere  

wisselkoersen naast mekaar bestaan. Dit systeem van bewust gecreëerde meervoudige koersen 

leidt per definitie tot corruptie en verrijking van enkele geprivilegieerden die wel toegang tot 

goedkope valuta hebben. De herhaalde oproep van de VES om tot unificatie van de wisselkoers te 

komen is door de CBvS, ondanks structureel 3-maandelijks overleg, genegeerd. Terwijl de 

Cambios die onder controle van de CBvS staan en dagelijks hun transacties rapporteren geven de 

monetaire autoriteiten publiekelijk en herhaaldelijk aan niet te weten waar de Chotelal cambio zijn 

dollars vandaan haalt. Het optreden van de President als “derde monetaire autoriteit” ondergraaft 

de autoriteit van de CBvS verder. Het gebrek aan transparantie en eerlijke informatieverschaffing 

ondermijnt vertrouwen, hetgeen ook gebleken is bij het ontslag van Governor van Trikt. Net als bij 

het ontslag van de vorige Governor Gersie worden een aantal laakbare zaken genoemd, maar de 

echte reden wordt verzwegen. Suriname heeft behoefte aan een autonome Centrale bank. 
 

Zorgelijke staatsschuld 

In 2019 is de totale staatsschuld toegenomen tot boven de SRD 21 miljard. Met toestemming van 

DNA is het wettelijk schuldplafond van 60% verlaten, waardoor de schuld/BBP-ratio is toegenomen 

tot ca. 83%. Sterker nog, het gaat het komend jaar verder fors toenemen. Bovenop de bestaande 

schuld zijn er al leenovereenkomsten aangegaan, maar nog niet getrokken, ten bedrage van US$ 

840 miljoen. Recentelijk is er in China nog US$ 300 miljoen aan toegevoegd en is de Dalian V 

lening ad US$ 300 miljoen tekening gereed. Bij ongewijzigd beleid groeit de bestaande US$ 2,7 

miljard schuld tot boven de US$ 4 miljard. Dit terwijl we in 2020 al SRD 1.100 miljoen alleen aan 

rente moeten betalen en SRD 1.400 miljoen aan leningen moeten aflossen. Ongeacht welke 

politieke partijen op 25 mei a.s. door ons zullen worden uitverkoren, deze schuld is nu al 

onbetaalbaar geworden. Dit is recentelijk met de downgrading naar CCC door Fitch bevestigd.  
 

De vooruitzichten voor 2020: 

“L’histoire se repete”. Laten we leren van de recente geschiedenis en niet de gebeurtenissen 

van 2014-2016 herhalen. In 2014 werd de neergang glashard ontkend en gemaskeerd. Pas na de 

verkiezingen in 2015 werd de crisis erkend om dan door veel te late en onvoldoende 

beleidscorrecties ons land in een diepe crisis te storten in 2016. De crisis van 2015/16 was geen 

vergissing, noch een verkeerde inschatting van de beleidsmakers. Alle gevolgen zijn vooraf 
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voorspeld maar de adviezen zijn hooghartig en moedwillig genegeerd. Voor verkiezingswinst is er 

bewust gelogen, zijn feiten verdraaid en is de waarheid verdoezeld.  

 

Gaan we de historie zich in 2020 laten herhalen? De Regering komt hier gemakkelijk mee weg en 

door de “eigen” media wordt de werkelijkheid op kosten van de samenleving professioneel 

verdraaid door welbespraakte praatjesmakers die alles wat krom is recht praten. Daarin past het 

om politiek onafhankelijke instanties als de VES in een kwaad daglicht te plaatsen en hun 

integriteit te ondermijnen. 
 

Het roer moet in 2020 om  

Liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Daarbij staat centraal:  

1. een evenwichtige staatsbegroting met een tekort van max. 3% van BBP.  

2. een Staatsapparaat hervormingsprogram.  

3. een productie stimuleringsprogram, in samenspraak met de private sector ontwikkeld. 

 

VES activiteiten 2019 

De belangrijkste externe activiteiten van de vereniging in 2019 waren:  
 

 Nieuwjaarsreceptie: Onze nieuwjaarsreceptie hebben wij 

op woensdag 24 januari gehouden, waarbij de VES-

voorzitter, Winston Ramautarsing zijn nieuwjaarsboodschap 

voor 2019 heeft gepresenteerd.  

 

 Nieuwjaarsrede: aan de heer Jim Bousaid, ex-directeur 

van de Hakrinbank N.V. en ex-voorzitter van de 

Bankiersvereniging was de eer toegevallen om bij deze 

gelegenheid de traditionele Nieuwjaarsrede 2019 uit te spreken. 
 

 VES Scriptieprijs: De uitreiking van de VES-scriptieprijs 2018 is gehouden tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie. De winnaar was dhr. Raj Paltantewarie MBA van het FHR Institute met zijn 

scriptie “The motivational factors that influence youth to venture into entrepreneurship in a 

government-oriented business environment”.  
 

 CEO Talk: De 16e CEO-Talk werd op 6 november 

gehouden door de CEO van HEM Suriname N.V. Mw. Irene 

Spangenthal. Zij is kort hierop ook als lid toegetreden tot de 

vereniging. Haar presentatie had als titel: “Ondernemen in 

Suriname: Doorzettingsvermogen en Vernieuwen tegen de 

stroom in”. Zowel persoonlijke ontwikkeling en carrière tot 

het directeurschap van dit bedrijf als leerrijke momenten en 

de lessen in het ondernemerschap stonden hierbij centraal. 

Openbare Lezingen: In 2019 hebben we een 4-tal openbare lezingen georganiseerd: 
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 Discussieavond: “Terugbrengen vreemde valuta kasreserve nader bekennen”.  

Op 3 Juni werd over het gewijzigd 

CBvS beleid aangaande het beheer 

van de vreemde valuta kasreserve 

gediscussieerd. Daar deze 

beleidswijziging voor veel tumult in 

de samenleving zorgt heeft de 

vereniging geprobeerd alle 

stakeholders op deze zeer goed 

bezochte informatieve avond de 

gelegenheid te bieden om hun 

inzichten over deze materie met de 

gemeenschap te delen. De inleiders 

waren Jim Bousaid econoom en 

gewezen directeur van Hakrinbank 

NV, Eblein Frangie voorzitter van Surinaamse Bankiersvereniging en Edward Muller gewezen 

directeur van De Surinaamsche Bank. Het uitgebreid verslag over deze discussieavond kunt u 

teruglezen op pagina 15 van INZICHT nummer 3.  

 

 De Lezing van Prof Peter Diekman: Verstrengelingen in het web van corruptie, fraude en 

witwassen.  

 

 Een lezing verzorgd bij Kenniskring door Swami 

Girdhari en Winston Ramautarsing: “Onze Euro-

Dollar Problematiek; De VES visie “Breng Cash 

US Dollars naar Suriname”.  

 

 De lezing “Bestuursmacht controleren door het Geldspoor te volgen” door Mw. Sheila 

Sitalsing. Dit heeft geresulteerd in een VES publikatie die downkoadable is op de Website van 

de VES. Separaat is er ook een “Masterclass voor Columnisten” verzorgd door Mw. Sheila 

Sitalsing. 
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Al deze lezingen genoten grote belangstelling van zowel het publiek als de media. De Lezing over 

de voorgenomen verkoop van de Staatsaandelen in IamGold hebben we te elfder ure afgeblazen 

aangezien de Regering bijtijds was bijgedraaid. Het kan dus wel…liever ten halve gekeerd, dan 

ten hele gedwaald. 
 

 Training Mediawerkers Paramaribo: Van september tot en met november is er  een 

trainingscyclus “Basiseconomie voor niet-economen” verzorgd voor 22 mediawerkers in 

Paramaribo. 

 

 

 Training Mediawerkers Nickerie: Op speciaal verzoek zijn de VES-trainers naar Nickerie 

afgereisd en hebben dezelfde training in een long weekend voor 6 Journalisten in Nickerie 

verzorgd. 
 

 Participatie/Ondersteuning Maatschappelijk middenveld: De vereniging wordt vaker 

gevraagd te participeren in commissies en/of activiteiten van andere organisaties en 

instituten, w.o. het ondersteuning geven aan het Burger Initiatief voor Participatie en Goed 

Bestuur (BINI).  
 

 

 Advisering PG: De VES heeft op verzoek van de PG “deskundig advies” uitgebracht over het 

vraagstuk of de binnenlandse staatsschuld over de eerste helft van 2019 de toegestane 

schuldquote al dan niet heeft overschreden. 
 

 Advies HI&T: Ook hebben we ongevraagd aan het Ministerie van HI&T een voorstel doen 

toekomen m.b.t. de aanpak van de structurele verbetering van ons Investeringsklimaat (Ease 

of Doing Business Index), waarbij wij ook medewerking aan de uitvoering hebben toegezegd. 
 

 Het fungeren als klankbord/ gesprekspartner voor diverse internationale financierings/ 

ontwikkelingsorganisaties en consultants (w.o. OAS, Wereldbank, Fitch, IDB, United Nations 

Systems in Suriname etc.) en consultants, al dan niet op verzoek van de regering. 
 

 Het afgeven van diverse interviews aan de media (nationaal en internationaal) en het 

verzorgen van lezingen aan diverse groepen door bestuursleden, om de gemeenschap 

adequaat te informeren over actuele economische vraagstukken.  
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 VES Website: het up-to-date houden van de website. Dit jaar is een aanvang gemaakt met 

updaten van de content op de VES-homepage.  

Als belangrijkste interne activiteiten van de vereniging kunnen genoemd worden: 
 

 Interne discussieavond: In december, 

waarbij breedvoerig is gediscussieerd over de 

economische condities waar ons land zich in 

bevindt en hoe wij als vereniging hierop 

kunnen inspelen. 

 Fieldtrips: een 2-tal bedrijfsbezoeken aan 

InVitroPlants Grassalco N.V. op plantage La 

Sollitude en het viskweekbedrijf Amazone 

Aquaculture Enterprise N.V. te Canawapibo.  

 Het uitbrengen van ons digitaal kwartaalblad INZICHT – Het Surinaams Economistenblad    Dit 

kwartaalblad wordt digitaal onder de leden verspreid. In de redactie zitten Swami Girdhari, 

Lucinda Lie A Ling, Sjaïsta Moertabat en Steven Debipersad.  

Al met al is het een heel actief jaar voor de vereniging geweest. Vermeld mag worden dat er in 

2019 in totaal 13 nieuwe leden zich hebben aangesloten. 
 

4. Verslag van de Penningmeester 

 

Inkomsten: 

Over de afgelopen jaren ligt het aantal leden dat zich automatisch aan hun contributie 

verplichtingen voldoet tussen de 60 en 70. Het blijkt dat alleen bij actieve inning van de 

contributiegelden het gros van de leden gehoor geeft aan de contributieverplichting. Hierdoor 

hebben vele leden een contributie achterstand opgebouwd. 

 

Het bestuur heeft in 2019 besloten om de contributie tot en met 2017 kwijt te schelden aan leden 

die een achterstand hebben en dat de leden telefonisch zouden worden benaderd voor het 

voldoen van hun contributie over 2018 en 2019. Deze actie is laat van start gegaan waardoor de 

toename van de contributiegelden pas te merken zal zijn in het verslagjaar 2020. Van degenen die 

aan het eind van 2020 nog steeds niet hieraan hebben voldaan zal het Bestuur, na een laatste 

aanmaning, het lidmaatschap, conform Artikel 9 lid 3 van de Statuten, na afstemming op de ALV 

schriftelijk opzeggen. 

 

Er is besloten dat het geautomatiseerd systeem vanwege de hiermee gepaard gaande 

afhankelijkheid van een IT-deskundige niet meer zal worden gebruikt. De ledenadministratie zal in 

Excel worden bijgehouden. De verzending van de aanmaningen en overzichten vindt nog steeds 

handmatig plaats. De administratie wordt bijgehouden op kasbasis. 

 



 

 

__________________________________________________________________________________ 
9 

 

In vergelijking met het vorig jaar is hetzelfde aantal activiteiten gesponsord vanuit het bedrijfsleven. 

In 2019 zijn donaties en sponsoring ontvangen van: 

1. Hakrinbank voor de VES Nieuwjaarsreceptie 2019; 

2. Trustbank Amanah voor de VES Scriptie prijs 2019; 

3. Hakrinbank voor de lezing van World Hindu Economic Forum; 

4. Een bijdrage van een lid van de Vereniging aan de kosten van het Bedrijvenbezoek aan 

Invitro-plants. 
 

Voorts is er sponsoring in natura verkregen voor: 

5. de kosten van snacks, drank e.d. bij vergaderingen door diverse bestuursleden; 

6. de kosten van zaalhuur door W. Sowma/ Senso. 
 

Ten behoeve van de CEO-talk gehouden in november 2019 heeft de vereniging sponsoring 

ontvangen van HEM Suriname. Dit bedrag is echter ontvangen in maart 2020 en zal in het 

boekjaar 2020 verwerkt worden. 

 

Uitgaven: 

De activiteiten met de hoogste kosten zijn de nieuwjaarsreceptie in combinatie met de uitreiking 

van de VES Scriptieprijs voor een bedrag van SRD 27.151,35. Daarnaast bedroegen de kosten 

van de journalistentraining in Paramaribo en in Nw.Nickerie samen SRD 16.245,48. 
 

De kosten voor het bedrijfsbezoek aan InVitro-plants en Amazone Aquaculture bedroegen SRD 

1.621,- 
 

De Algemene kosten ad SRD 22.454,96 omvatten de kosten voor presentjes, foto’s ten behoeve 

van lezingen, advertentiekosten en overige kosten. De advertentiekosten omvatten de kosten 

uitbetaald aan Times of Suriname, Dagblad Suriname en De Ware tijd. 
 

Tabel 1 - VES Baten en Lasten Overzicht (in SRD) 2016 – 2019  

Baten 2019 2018 2017 2016 
Contributie 19.454,80 40.861,50 23,759.30 30,104.40 

Interest 449,57 488,68 726.42 49.94 

Sponsoring Trustbank Amanah 7.932,10 14.800,00 32,623.00 16,061.77 

Sponsoring Hakrinbank 22.234,63    

Sponsoring VES Lid 300,00    

Overige ontvangsten 3.775,00    

Omzettingen 96,68    

Totaal baten 54.242,78 56.150,18 57,108.72 46,216.11 

     

Lasten     

Bankkosten 115,85 98,30 90.69 83.58 

Algemene kosten 22.454,96 70.402,57 38,316.84 17,199.53 

Nieuwjaarsreceptie 27.151,35    
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Journalisten training 16.245,48    

Bedrijfsbezoeken 1.621,00    

Websitebeheer 1.992,80    

Omzettingen 100,00    

Totaal lasten 69.681,44 70.500,87 40,994.93 19,533.11 

Resultaat SRD -15.438,66 -14.350,69 16,113.79 26,683.00 
 

Tabel 2 : Baten en lasten overzicht 2019 gespecificeerd naar valuta 

Baten SRD USD EURO Totaal in SRD 

Interest 61,93 51,01 1,24 449,57 

Contributie 19.454,80   19.454,80 

Sponsoring Trustbank Amanah Advertentie lezing dec 2018 532,10   532,10 

Sponsoring Hakrinbank VES Nieuwjaarsreceptie  1797,6  13.302,24 

Sponsoring Hakrinbank Lezing december 2018  1207,08  8.932,39 

Sponsoring bedrijfsbezoek InVitroPlants 300,00   300,00 

Sponsoring Trustbank Amanah Scriptieprijs  1000  7.400,00 

Bijdragen deelnemers bedijfsbezoek InvitroPlants 975,00   975,00 

Trainingsfee Journalisten training 2.800,00   2.800,00 

Omzetting tbv activering Euro rekening   11,79 96,68 

Totaal Baten 24.123,83 4.055,69 13,03 54.242,78 
 

Lasten SRD USD EURO Totaal SRD 

VES Nieuwjaarsreceptie 23 jan 2019 1.790,00 2.427,21  19.751,35 

Scriptieprijs  1.000,00  7.400,00 

Discussie Dutch Caribbean Economists 24 oktober 20181 350,00 442,00  3.620,80 

Presentatie prof Franses 18 febr 2019 451,64   451,64 

VES discussieavond Vreemde Valuta kasreserve 3 juni 2019 225,82 257,60  2.132,06 

Presentatie Prof Diekman 6 juni 2019 283,80 728,00  5.671,00 

Omzetting tbv activeren EURO rekening 100,00   100,00 

Bedrijvenbezoek InVitroPlants 13 juli 2019 1.621,00   1.621,00 

Journalistentraining (Paramaribo & Nickerie) 7.612,48 945,00 200,00 16.245,48 

VES CEO Talk HEM 6 november 2019 1.734,00   1.734,00 

Lezing Media en Economische Ontwikkeling 20 nov. 2019 1.843,86 784,00  7.645,46 

VES Mokken 1.200,00   1.200,00 

Websitebeheer 1.992,80   1.992,80 

Bankkosten 98,80 1,75 0,50 115,85 

Totaal Lasten 19.304,20 6.585,56 200,50 69.681,44 
 

Resultaat 4.819,63 (2.529,87) (187,47) (15.438,66) 

 
1 De kosten van het bezoek van de Dutch Caribbean Economists in 2018 is in 2019 uitbetaald. 
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De kas is aangezuiverd met middelen vanuit de SRD-bankrekening ten behoeve van de 

Journalisten training. De participanten van de journalisten training hebben elk een fee van SRD 

125 betaald voor deelname en de participanten van het bedrijvenbezoek SRD 40. 

Tabel 3 - Saldi VES Bankrekeningen per 31 december 2016 – 2019 

  

Tabel 4 - Kasstaat per 31 december 2019 

jan-19 Begin saldo Kas 2019                -    

12 sept-19 Basisbudget Journalistentraining 4.000,00 

okt-19 Trainingsfee Journalisten Training 2.800,00 

jul-19 Sponsoring VES-lid tbv Bedrijvenbezoek Invitroplants 300,00 

jul-19 Deelnemers fee tbv bedrijvenbezoek InvitroPlants 975,00 

jul-19 Uitgaven tbv Bedrijvenbezoek InvitroPlants (1.021,00) 

aug-19 Terugstorting Bank (254,00) 

okt-19 Uitgaven tbv Journalistentraining (6.667,48) 

dec-19 Eindsaldo Kas 2019 132,52 
 

Tabel 5 – Specificatie ontvangsten en uitgaven journalisten training 2019 

Journalistentraining   SRD USD EURO 

Kas Ontvangst Trainingsfee  2.800,00               -                 -    

Kas Uitgaven Diverse uitgaven -6.667,48               -                 -    

Bank Uitgaven Transportkosten Nickerie -945,00               -                 -    

Bank Uitgaven Aanschaf boeken tbv de training                -                 -    -200,00  

Bank Uitgaven Ticket S. Sitalsing                -    -945,00               -    

 

Tabel 6 – Specificatie ontvangsten en uitgaven bedrijvenbezoek 2019 

Bedrijvenbezoek Invitroplants SRD 

Kas Ontvangst Entree 975,00 

Kas Ontvangst Sponsoring 300,00 

Bank Uitgaven Transport Badjalala Busbedrijf -600,00 

Kas Uitgaven Drank -300,00 

Kas Uitgaven Voeding -721,00 
 

 

2016 2017 2018 2019

SRD 28.800,55     35.607,05     20.978,02 25.665,13       

EUR 2.544,08       2.547,24       2.553,25    2.365,78          

USD 18.295,68     19.571,81     21.059,73 18.529,86       
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Tabel 7 – Totaal vermogen VES per 31 december 2019 

 

Er is een afname af te lezen in USD en een toename in SRD, vanwege het feit dat de kosten van 

de zaalhuur voor de CEO Talk aan Torarica in USD zijn uitbetaald en het gesponsord bedrag nog 

niet ontvangen is in 2019. De Euro rekening is lichtelijk afgenomen vanwege de aanschaf van de 

boeken voor de docenten van de journalisten training. 
 

Figuur 1 - Verloop Saldi Hakrinbank VES rekeningen per 31 december 2016 – 2019 

 
 

Het totaal vermogen van de Vereniging bedraagt per eind 2019, op basis van de officiële CBvS 

US-dollarkoers per 31 december 2019 van SRD 7,40 en de Eurokoers van SRD 8.20, in totaal 

SRD 182.791,17. 
 

Tabel 8 – Sponsorings overzicht 2019 

Sponsoringsoverzicht USD SRD  
Trustbank Amanah advertenties lezing 18 dec  532,10 Ontvangen in jan. 2019(Bank) 

Trustbank Amanah VES scriptieprijs 1.000,00 7.400,00  
Hakrinbank VES Nieuwjaarsreceptie 1.797,60 13.302,24 Ontvangen in januari 2019 (Bank) 

VES Lid tbv Bedrijvenbezoek InvitroPlants  300,00 Ontvangen in juli 2019 (per Kas) 

Hakrinbank Lezing december 2018 1.207,08 8.932,39 Ontvangen in januari 2019 (Bank) 

Totaal Ontvangen 4.004,68 30.466,73  
HEM Suriname CEO Talk $1.000,00 8.500,00 Ontvangen in maart 2020 (Bank) 

Totaal toegezegd $1.000,00 8.500,00  

Valuta 2019 2018

SRD 25.665,13     20.978,02     

EUR 2.365,78       2.553,25       

USD 18.529,86     21.059,73     

Totaal Bank VES SRD 182.658,65     198.267,32     

Totaal Kas VES SRD 132,52            

Totaal Vermogen VES SRD 182.791,17 198.267,32 
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Resultaat: 

Het jaar 2019 vertoont een negatief Resultaat van SRD 15.438,66. Dit is grotendeels het gevolg 

van een verminderde contributiebetaling. De ingezette actie ter aanmaning van de leden levert pas 

in 2020 resultaat op. 

Het totaal vermogen van de Vereniging bedraagt per ultimo december 2019, op basis van de US- 

dollarkoers van SRD 7,40 en de Eurokoers van SRD 8.20, in totaal omgerekend SRD 182.791,17.  
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BIJLAGE 1: Voorgestelde VES Begroting 2020 
 

De Begroting van de Vereniging voor het jaar 2020 ziet er als volgt uit:  

 

VES Begroting 2020   
Post Omschrijving Bedrag SRD 

Uitgaven Nieuwjaarsreceptie 25.000 

 CEO Talks 13.000 

 VES verkiezingsdebat 32.500 

 Interne Discussies (4) 4.000 

 Bedrijvenbezoek 2.000 

 Scriptieprijs 9.000 

 Onvoorzien 8.750 

 Totaal Uitgaven: 94.250 

   
Ontvangsten Contributies 45.000 

 Sponsoring 50.000 

 Totaal Ontvangsten: 95.000 

Verwacht Resultaat:  750 
 


